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Polski system bankowy 1989— 1993

The Połish Banking System 1989—1993

OD GOSPODARKI PLANOWEJ DO RYNKOWEJ

W gospodarce centraln ie planow anej pieniądz i system  bankowy m ia
ły podrzędne znaczenie w stosunku do kategorii ilościowych i sterow ania 
gospodarką za pomocą narzędzi adm inistracyjnych. Rozliczenia pieniężne 
za pośrednictw em  banków i zapotrzebowanie na k redy t podporządkowane 
były realizacji odgórnie ustalanych zadań w zakresie rozwoju gospodar
czego i konsum pcji. Dla zapew nienia skutecznego w ykonyw ania tych za
dań system  bankow y został scentralizow any i podporządkowany organom  
adm inistracji państw ow ej. Centralizacja przejaw iała się w stworzeniu in 
s ty tucji m onobanku. Rolę tę spełniał Narodowy Bank Polski, którem u 
oprócz funkcji em isyjnej przypisano funkcję kredytową.

Polityka pieniężna i kredytow a realizowana przez bank centralny m iała 
na celu w pierwszym  rzędzie dostarczanie środków pieniężnych na rea li
zację zadań planow ych, a nie utrzym yw anie stabilnej pozycji w aluty  
krajow ej. N adm ierna w stosunku do przyrostu dochodu narodowego em i
sja pieniężna i p referencyjne k redyty  na finansowanie określonych przez 
organy władzy przedsięwzięć były jedną z przyczyn narasta jącej od poło
wy la t 70. inflacji i załam ania gospodarki.

Z niskiej efektyw ności rozwiązań system owych polegających na cen
tra lnym  kierow aniu gospodarką za pomocą m etod nakazow ych zdawano 
sobie spraw ę od szeregu lat. Jednak  próby przezwyciężenia tego proble
mu ograniczały się do określonych reform  dotychczasowego system u eko
nomicznego bez naruszenia jego podstaw wywodzących się z doktryny 
socjalistycznej. O statnia z reform  tego typu rozpoczęta w 1982 r. dopro
wadziła do form alnego w yodrębnienia Narodowego Banku Polskiego ze
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struk tu ry  m inisterstw a finansów, ale zakres jego faktycznej samodziel
ności w prowadzeniu polityki pieniężnej był nadal bardzo wąski i nadal 
podstawowe decyzje w tym  zakresie podejm owane były przez rząd.

Dokonany w Polsce w 1989 r. zw rot polityczny, którego konsekw en
cją było przystąpienie do transform acji gospodarki planow ej w gospodarkę 
rynków zastał system  bankowy całkowicie niedostosowany do nowych 
wymogów. Był on w prost uważany za jedną z głównych barier h am u ją 
cych ten proces. Należy co praw da obiektywnie przyznać, że pierwsze 
działania zmierzające do m odernizacji system u bankowego rozpoczęto 
jeszcze pod koniec lat 80. w ram ach gospodarki centralnie kierow anej, ale 
nie były one na tyle radykalne, aby mogły przynieść szybkie efekty. 
W 1988 r. podjęto kluczową decyzję o rozdzieleniu funkcji em isyjnej i k re 
dytowej, wykonywanych dotychczas przez bank centralny  i przejściu do 
budowy dwuszczeblowego system u bankowego. Proces ten udało się jed
nak zakończyć dopiero w listopadzie 1993 r. wraz z ostatecznym  wydzie
leniem z Narodowego Banku Polskiego działalności kom ercyjnej i p rze
kształceniem go tym  samym w klasyczny bank centralny.

ROZWÓJ BANKÓW KOMERCYJNYCH

Rozwój system u bankowego w Polsce wym agał w pierwszym  rzędzie 
stworzenia nowych banków kom ercyjnych. Pierwszym  etapem  tego p ro
cesu było wyodrębnienie w 1988 r. ze s tru k tu ry  Narodowego Banku Pol
skiego 9 państwowych banków kom ercyjnych. Pow stały one w oparciu 
o jego oddziały i przejęły od niego już na tym  etapie większość usług 
świadczonych na rzecz klientów. Bankom tym  nadano charak ter jednostek 
uniwersalnych, tzn. ich działalność operacyjna objęła wszystkie rodzaje 
usług bankowych. Centrale tych banków zostały rozmieszczone równo
m iernie w najw iększych ośrodkach gospodarczych kraju .

Obok nowo utworzonych państw owych banków kom ercyjnych w sy
stemie bankowym działały cztery banki specjalizujące się w określonych 
usługach bankowych bądź obsłudze w ybranych grup klientów . Były to:

— Powszechna Kasa Oszczędności BP zajm ująca się grom adzeniem  
oszczędności osób fizycznych oraz udzielaniem  kredytów  konsum pcyj
nych i mieszkaniowych,

— Bank Polska Kasa Opieki SA koncentrujący się na obsłudze osz
czędności dewizowych ludności i obsłudze finansowej tzw. eksportu w ew 
nętrznego,

— Bank Handlowy SA prowadzący obsługę rozliczeń zagranicznych 
jednostek gospodarczych,
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— Bank Gospodarki Żywnościowej zajm ujący się obsługą finansową 
rolnictw a za pośrednictw em  własnych oddziałów, ałe będący także c e n 
tra lą  finansową i organizacyjną dla banków spółdzielczych.

Ta niew ielka liczba banków była dogodna z punktu  widzenia łatwości 
sterow ania ich działalnością w w arunkach gospodarki planowej, ale nie 
była w stanie zapewnić spraw nej obsługi szybko rosnącej od końca lat 
80. liczby podmiotów gospodarczych w sektorze pryw atnym . Miało to 
zresztą także kilka innych przyczyn. Po pierwsze akcja kredytow a ban
ków państw owych była nadal lim itowana przez bank centralny. Po d ru 
gie, duże banki m ające swoich tradycyjnych  klientów  w postaci p rzed
siębiorstw  państw ow ych niechętnie zajm owały się m ałym i firm am i, 
często dopiero rozpoczynającym i swoją działalność. Po trzecie, kadra ban
ków państw ow ych nie była nastaw iona na postępowanie właściwe dla 
gospodarki rynkow ej i dopiero uczyła się stosowania procedur badania 
zdolności kredytow ej oraz m arketingu pozwalającego na pozyskiwanie no
wych klientów. W ystępowała zatem  pilna potrzeba tworzenia pryw atnych 
banków kom ercyjnych pozbawionych tych ograniczeń, banków, które w 
w arunkach konkurencji o klienta byłyby zmuszone do większej elastycz
ności i in icjatyw y w granicach określonych przez norm y praw a banko
wego.

W gospodarce centralnie kierow anej decyzja o utw orzeniu banku za
strzeżona była do kom petencji najw yższych organów adm inistracji pań 
stwowej, co skutecznie hamowało wszelką oddolną inicjatyw ę w tym  
względzie. Dopiero ustaw y Praw o bankowe i o Narodowym Banku Pol
skim *, tworzące podstawy praw ne obecnego system u bankowego w pro
wadziły dogodne w arunki do zakładania nowych banków. Decyzja o u tw o
rzeniu banku kom ercyjnego w form ie spółki akcyjnej bądź spółdzielni 
została przekazana do kom petencji prezesa Narodowego Banku Polskiego, 
k tóry  w ydaje ją w porozum ieniu z m inistrem  finansów. NBP prowadził 
początkowo bardzo liberalną politykę licencyjną, w spierając w ten spo
sób proces ilościowego rozwoju sektora banków pryw atnych. Zdecydowa
na większość z nich w ybrała form ę praw ną spółki akcyjnej, która um o
żliwia sięganie przez em isję akcji do środków napływ ających na rynek 
kapitałow y. W ymagania staw iane założycielom banków w latach 1989— 
1991 były stosunkowo łagodne, a sam a procedura rozpatryw ania wnio
sków trw ała  względnie krótko.

Polskie praw o bankowe stanowi, że założycielami banków w form ie 
spółki akcyjnej mogą być co najm niej 3 osoby praw ne bądź 10 osób fi

1 Ustawa z dnia 31.01.1989 r. Prawo bankowe. „Dziennik Ustaw” 1992, nr 72, 
poz. 359 oraz Ustawa z dnia 31.01.1989 r. o Narodowym Banku Polskim. „Dziennik 
Ustaw” 1992, nr 72, poz. 360.
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zycznych. Dla uzyskania licencji muszą one spełnić następujące w arunki:
— dysponować kapitałem  własnym  w wysokości dostosowanej do ro 

dzajów i rozmiarów planow anej działalności operacyjnej (wielkość kapi
tału wymaganego dla banków zakładanych przez podmioty zagraniczne 
wynosi m inim um  6 min USD, a dla banków krajow ych była kilkakrotnie 
zmieniana wraz z deprecjacją pieniądza krajowego i ostatnio wynosi 120 
mld zł) oraz posiadać pomieszczenia przystosowane do zabezpieczenia 
przechowywanych w banku wartości,

— założyciele oraz osoby przewidziane do objęcia stanowisk kierow 
niczych w banku muszą dawać rękojm ię prowadzenia działalności w spo
sób zabezpieczający interesy klientów,

— co najm niej dwie osoby przewidziane do objęcia stanowisk kierow 
niczych muszą posiadać wykształcenie i doświadczenie niezbędne do kie
rowania bankiem,

— przedstawić plan działalności banku na okres co najm niej 3 lat.
Spełnienie tych wymogów, przy wspom nianym  liberalnym  nastaw ie

niu NBP, nie było trudne. Szereg przedsiębiorstw  i insty tucji dyspono
wało wolnymi kapitałam i, powstał rynek  nieruchomości oferujący łatw y 
dostęp do odpowiednich pomieszczeń, a wielu pracowników banków pań 
stwowych było skłonnych przejść do sektora pryw atnego oferującego 
lepsze w arunki płacowe i większą swobodę działania. Przy dużym zapo
trzebowaniu na usługi bankowe i stosunkowo słabej konkurencji na rynku 
rentowność banków była przy tym  bardzo wysoka, co dodatkowo zachę
cało do zakładania nowych jednostek.

Pod koniec 1989 r. wydano 8 licencji na podjęcie działalności banko
wej, a w 1990 r. aż 44. W następnych latach  ten żywiołowy proces pow 
staw ania nowych banków był stopniowo wyham owywany. Działo się tak 
z jednej strony na skutek postępującego nasycenia rynku, w yczerpyw a
nia się zasobów wolnego kapitału  i spadku rentowności usług bankowych, 
a z drugiej, nastąpiło zaostrzenie polityki licencyjnej po kilku „aferach 
bankow ych”. Wobec narastania problem u „ trudnych kredytów ”, nie tylko 
w odniesieniu do „starych” banków państwowych, obciążonych niespła- 
canymi kredytam i z lat poprzednich, ale także w odniesieniu do nowych 
banków państwowych, które stosowały niekiedy zbyt łagodne procedury 
w eryfikacji klientów, pojawiło się zagrożenie dla stabilności całego sy
stem u bankowego. NBP zaczął zaostrzać procedurę licencyjną i w 1991 r. 
zgodził się jeszcze na utworzenie 18 nowych banków, ale w dwóch n a 
stępnych latach już tylko odpowiednio 6 i 1.

Sektor banków akcyjnych poszerzał się nie tylko przez tworzenie no 
wych banków, ale i zmiany form y własności w dotychczas istniejących. 
W 1991 r. 9 państwowych banków kom ercyjnych utworzonych na bazie 
NBP zostało przekształconych w spółki akcyjne, których jedynym  właś-
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cieiełem sta ł się Skarb Państw a. Był to pierwszy etap przygotowywania 
ich do pryw atyzacji. W 1993 r. utworzono Polski Bank Inw estycyjny SA, 
którego jedynym  właścicielem jest z kolei NBP. Bank ten powstał na ba
zie oddziałów przekazanych przez bank centralny  i przejął od niego p ro 
wadzoną tam  jeszcze w pewnym  zakresie działalność operacyjną na rzecz 
osób fizycznych i jednostek gospodarczych. W spółkę akcyjną został rów 
nież przekształcony w 1993 r. Bank Gospodarki Żywnościowej, ale proces 
jego transform acji nie został jeszcze zakończony. Rozwój systemu ban
kowego w Polsce w latach 1987— 1993 przedstaw ia tabela 1.

Tab. 1. Zmiany liczby banków w Polsce w  latach 1987—1993 
Changes in the number of banks in Poland in the years 1987—1993

Rodzaj 
bg banku 1987 1988

Lata 
1989 1990 1991 1992 1993

Bank centralny 1 1 l 1 1 1 1
Banki państwowe 
Bank państwowo-spół

— 1 11 11 2 2 2

dzielczy 
Banki spółdzielcze

1 1 1 1 1 1 1

w ramach BG2 
Banki spółdzielcze

1663 1663 1663 1562 1577 1263 1272

poza BGZ 
Banki państwowe w 

formie spółki t "

104 90 387 390

akcyjnej 
Banki w formie spółki 

akcyjnej z udziałem

2 2 2 2 11 11 11

kapitału pryw.
Banki z większościowym  

udziałem kapitału 
zagrań.

Łącznie 1667

2

1670

10

1
1689

54

4
1739

72

7
1761

78

7
1767

79

7
1763

Źródło: Obliczenia własne na podstawie „Biuletynów Informacyjnych NBP” 
z lat 1990—1993.

Największe banki polskie, naw et jeżeli są insty tucjam i praw a p ry 
watnego i posiadają form ę praw ną spółki akcyjnej, znajdują się we w ła
daniu państw a. Z dziewięciu państw ow ych banków kom ercyjnych utw o
rzonych w 1988 r. do końca 1993 r. spryw atyzow ano dwa. C haraktery
styczne dla całego sektora banków akcyjnych jest jednak to, że także w 
większości pozostałych banków państw o bezpośrednio bądź pośrednio po
siada duże udziały. Organa adm inistracji państw ow ej staw ały się bezpo
średnim  udziałowcem nowo zakładanych banków w tych przypadkach, w 
których pragnęły realizować w ten sposób określone zadania o charak
terze ogólnogospodarczym czy ogólnospołecznym. Przykładam i mogą być 
Bank Rozwoju Budownictwa M ieszkaniowego SA, Bank Rozwoju Eks
portu SA czy Bank Ochrony Środowiska SA. Założycielami szeregu in-
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nych banków akcyjnych były przedsiębiorstwa bądź insty tucje państw o
we. Tak więc sektor banków pryw atnych jest w Polsce jeszcze stosun
kowo słaby. W dalszym ciągu w grupie 14 najw iększych banków realizu
jących ok. 80% operacji całego system u bankowego niepodważalną po
zycję u trzym uje Skarb Państw a.

Dla dopełnienia obrazu sektora banków akcyjnych należy również 
wspomnieć, że w jego skład wchodzi 7 banków ze 100% bądź większościo
wym udziałem kapitału zagranicznego. Banki te powstały w latach 1989— 
1991 jako spółki-córki banków zagranicznych bądź w oparciu o kapitały  
wniesione przez różne grupy udziałowców. Można zatem  stwierdzić, że 
zainteresowanie polskim rynkiem  usług bankowych ze strony banków 
zachodnich jest raczej niewielkie. K ilka z nich wniosło jednak m n ie j
szościowe udziały do polskich banków pryw atnych a ponad 20 posiada 
przedstawicielstwa, co może jednak świadczyć, że tworzone są przyczółki 
do wkroczenia na ten rynek w przyszłości.

S E K T O R  B A N K Ó W  S P Ó Ł D Z IE L C Z Y C H

Drugi, wyraźnie wyodrębniony, sektor banków tw orzą banki spół
dzielcze. Banki te są spółdzielniami tworzonym i z zachowaniem trybu  
określonego przepisam i ustaw y Praw o spółdzielcze za zgodą prezesa NBP 
wydaną w porozumieniu z m inistrem  finansów. Pod względem liczby ban 
ki spółdzielcze stanowią najw iększy sektor bankowy, ale ich potencjał 
finansowy i udział w ogólnych obrotach system u bankowego jest n ie
wielki.

Banki spółdzielcze zmuszane są od dłuższego już czasu przez konku
rencję ze strony ekspansyw nych banków akcyjnych do nowego określania 
swojego oblicza i m iejsca w gospodarce. Przede wszystkim następuje ko
m ercjalizacja i uniwersalizacja ich działalności. Poza tym , jako jednostki 
z reguły bardzo małe muszą dla sprostania wymogom kapitałow ym  s ta 
wianym przez prawo bankowe coraz częściej dokonywać fuzji.

We współczesnej gospodarce rynkow ej, zdominowanej przez jednost
ki duże i silne kapitałowo, banki spółdzielcze w dalszym  ciągu odgry
wają istotną rolę. Ich znaczenie polega na tym, że zapew niają obsługę 
finansową małych i średnich przedsiębiorstw , gospodarstw rolnych oraz 
mieszkańców wsi, a także pewnych grup społecznych i zawodowych w 
miastach.

W Polsce, w okresie występowania gospodarki centralnie planow a
nej, zdecydowano się na pozostawienie banków spółdzielczych jako jed 
nostek obsługujących pryw atne rolnictwo, rzem ieślników itd. Banki te 
były jednak w dużej mierze spółdzielniami tylko z nazwy, gdyż ich dzia
łalność była zadm inistrowana i poddana kontroli państw a. Banki spół-
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dziełcze zostały w praktyce sprowadzone do roli oddziałów terenowych 
Banku Gospodarki Żywnościowej, k tóry  był ich centralą organizacyjną 
i finansową. BGŻ posiadał form alnie s ta tus banku państwowo-spółdziel- 
czego, ale w praktyce był całkowicie podporządkowany państwu.

Dopiero nowelizacja w 1990 r. P raw a spółdzielczego przywróciła ban
kom spółdzielczym pełną autonom ię. Jednak  ich słabość kapitałow a i ka
drow a oraz długoletnie powiązania z BGŹ. spraw iły, że większość z nich 
podpisała z byłą centralą um owy o dalszej współpracy na w arunkach zbli
żonych do dotychczasowych. Jedynie część banków spółdzielczych utw o
rzyła oddolnie nowe s tru k tu ry  nadrzędne w postaci banków regionalnych. 
M ają one form ę spółek akcyjnych, których udziałowcami są banki spół
dzielcze. W chwili obecnej w Polsce działają 3 banki regionalne.

Banki spółdzielcze posiadają najliczniejszą sieć placówek bankowych 
(ok. 1650 banków), ale są to, jak wspom niano jednostki z reguły bardzo 
słabe i prowadzące działalność w skali lokalnej, najczęściej na obszarze 
jednej gminy. Na przestrzeni ostatnich czterech lat 10 banków spółdziel
czych zostało zlikwidowanych, a w odniesieniu do dalszych 14 złożono 
wnioski w tej sprawie. Zagrożenie upadłością może dla banków spółdziel
czych ulec jeszcze nasileniu w związku z ich wadliwym i portfelam i k re
dytowym i. W arunkiem  przetrw ania dla tego sektora jest zatem  konsoli
dacja i zrzeszanie się w silne banki regionalne. W chwili obecnej, po 4 la 
tach procesu transform acji system u bankowego, brak  jest ciągle jedno
znacznych rozstrzygnięć co do docelowej s tru k tu ry  organizacyjnej ban 
ków spółdzielczych.

Szybka i skuteczna restruk tu ryzac ja  banków spółdzielczych ma isto t
ne znaczenie ogólnogospodarcze. Banki te m ają bowiem niew ątpliw ie do 
spełnienia ważną rolę w procesie m odernizacji rolnictwa. Banki spółdziel
cze w spierają akum ulację kapitału  we wspólnotach lokalnych, które ob
sługują, a przez to przyczyniają się do ich aktyw izacji gospodarczej. Ban
ki w form ie spółdzielni są m niej anonim owe od wielkich banków akcy j
nych i nie nastaw ione na m aksym alizację zysków, bardziej skłonne do 
finansowego w spierania naw et niew ielkich przedsięwzięć. Zatrzym ując 
środki w m iejscu ich powstawania i grom adzenia mogą skutecznie przy
czyniać się do finansow ania lokalnych potrzeb.

K A S Y  O S Z C Z Ę D N O Ś C I

Kasy oszczędności są bankam i, których działalność nakierow ana jest 
w pierwszym  rzędzie na w spieranie skłonności do oszczędzania i grom a
dzenia oszczędności. Współcześnie banki te odeszły od pierw otnej wąskiej 
specjalizacji i realizują szereg dalszych usług, przede wszystkim  jednak 
na rzecz osób fizycznych. K asy oszczędności są bardzo często podm iotą-
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mi praw a publicznego, jako banki państw owe bądź komunalne. Podnosi 
to stopień bezpieczeństwa dokonywanych w nich lokat, gdyż za ich zobo
wiązania gw arantuje w takim  przypadku budżet odpowiedniej jednostki 
organizacyjnej państw a, i tym samym  zachęca do korzystania z ich usług.

W Polsce usługi bankowe polegające na gromadzeniu tradycyjnie ro 
zum ianych oszczędności pozostają ciągle w dużym stopniu zmonopolizo
wane. Powszechna Kasa Oszczędności jest bankiem państwowym. Zgod
nie ze swoim charakterem  posiada ona najlepiej rozwiniętą sieć oddzia
łów (393), ekspozytur (280) i ajencji (ok. 12,5 tys.) ze wszystkich banków 
kom ercyjnych. PKO utraciła w ostatnich latach część swoich klientów 
na rzecz nowych banków, które oferują prowadzenie rachunków  płatnych 
na każde żądanie oraz lokaty term inow e, często na korzystniejszych w a
runkach niż kasa oszczędności. Bank ten nie m a jednak ciągle konkuren
tów w zakresie prowadzenia książeczek oszczędnościowych i oferowania 
powszechnie dostępnych kredytów  mieszkaniowych.

Powołanie kom unalnych kas oszczędności znajduje się ciągle w sferze 
projektów. Mają one posiadać sta tus osoby praw nej użyteczności publicz
nej. Jako instytucje nie nastawione na osiąganie zysków m ają być ściśle 
związane z życiem społeczności lokalnej i zaspokajać jej potrzeby w za
kresie usług finansowych. Kasy udzielałyby kredytów  na rozwój lokalnej 
in frastruk tu ry , drobnego i średniego przem ysłu, rzemiosła, handlu, cele 
ku ltu ra lne  itd. Te obszary nie są a trakcy jne  dla dużych banków akcyj
nych, które m ają akcjonariuszy pochodzących z różnych regionów kraju  
i dążą do m aksym alizacji zysków.

B A N K I S P E C JA L N E  I IN S T Y T U C JE  P A R A B A N K O W E

W polskim system ie bankowym  dom inują banki o charakterze uniw er
salnym . Jest to zgodne z tendencją w ystępującą w wielu współczesnych 
system ach bankowych. Banki posiadające dotychczas określoną specjali
zację w obliczu konkurencji ze strony banków uniw ersalnych starają  się 
oferować swoim klientom  możliwie szeroki zakres usług bankowych „pod 
jednym  dachem ”. W w arunkach polskich proces ten w ystępuje ze zwięk
szonym nasileniem. W ynika to z tego, że wiele nowych banków dopiero 
stara  się zgromadzić kapitał niezbędny do rozwoju działalności przez w y
chodzenie z możliwie szeroką ofertą asortym entow ą i przyciąganie róż
nych grup klientów. Taki k ierunek rozwoju system u bankowego w o sta t
nich czterech latach nie oznacza, że nie w ystępują w nim banki o charak
terze specjalnym . W szczególności należy tu ta j zwrócić uwagę na kształ
towanie się nowych sektorów bankowych o w yraźnej specjalizacji.

Do nowego rodzaju instytucji, które świadczą usługi bankowe, należą 
domy m aklerskie i fundusze powiernicze. Ich działalność nie podlega re-
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gulacjł przez Praw o bankowe, lecz przepisom Ustawy o publicznym obro
cie papieram i wartościowym i i funduszach powierniczych.2

Domy m aklerskie mogą być otw ierane przez banki bądź jako samo
dzielne przedsiębiorstwa. Działalność bankowych domów m aklerskich 
musi być w yodrębniona pod względem i organizacyjnym , i finansowym 
z innych rodzajów działalności bankowej. Na początku 1994 r. działały 
w Polsce 22 takie domy. N atom iast niezależnych przedsiębiorstw  m a
klerskich było 14.

W Polsce nie w ystępuje kategoria banków inwestycyjnych. Zbioro
wym lokowaniem  środków pieniężnych w papierach wartościowych zaj
m ują się fundusze powiernicze. Fundusz powierniczy stanowi w yodręb
nioną finansow o wspólną m asę m ajątkow ą jego uczestników, którym i 
mogą być osoby praw ne bądź fizyczne, o zm iennej wartości i stałym  prze
znaczeniu gospodarczym, zarządzaną przez towarzystwo funduszy po
wierniczych. Do początku 1994 r. działało na tery torium  Polski tylko jed
no tow arzystw a posiadające pod swoim zarządem jeden fundusz pow ier
niczy.

Drugim  sektorem  banków specjalnych kształtującym  się dopiero na 
przestrzeni ostatnich la t są insty tucje  kredytujące rozwój budownictwa 
mieszkaniowego. W chwili obecnej działa jeden bank hipoteczny (Pol
sko-A m erykański Bank Hipoteczny SA w W arszawie) udzielający kredy
tów hipotecznych na zakup (budowę) domów jednorodzinnych oraz k re
dytów dla firm  budowlanych. K redyt w banku hipotecznym  jest stosun
kowo drogi, a przez to dostępny jedynie dla rodzin o wysokich docho
dach, a sam  bank nie dysponuje oddziałami poza W arszawą.

Wobec niem al całkowitego wycofania się państw a z preferencyjnego 
kredytow ania budownictwa mieszkaniowego od początku lat 90. trw ają 
próby stw orzenia insty tucji udzielających kredytów  na te potrzeby dla 
grup społecznych o średnich i niskich dochodach. Opracowano projekt 
powołania do życia, na wzór bry ty jsk ich  building societies czy niem iec
kich budow lanych kas oszczędnościowych, banków specjalnych, którym  
nadano w stępnie nazwę kas m ieszkaniowych. K asy te m ają udzielać k re
dytu  kontraktow ego, którego istota polega na tym , że kredytobiorca zo
bowiązuje się początkowo gromadzić przez określony czas oszczędności 
na cele m ieszkaniowe, aby po zgrom adzeniu określonej kw oty móc uzys
kać k redy t na sfinansowanie pozostałej części wartości m ieszkania (domu).

Do banków specjalnych należą również insty tucje powoływane przez 
państw o bądź przy jego znacznym zaangażowaniu kapitałowym , dla k tó
rych celem działalności jest realizacja określonych zadań ważnych z ogól-

2 Ustawa z dnia 22.03.1991 r. o publicznym obrocie papierami wartościowymi
i funduszach powierniczych. „Dziennik Ustaw” 1991, nr 35, poz. 155.

10 A n n a le s , s e c tio  H, v o l. X X IX /X X X
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nospolecznego punktu  widzenia, ale nie zawsze atrakcyjnych dla kapitału  
prywatnego. Przykładam i takich banków są:

— Bank Ochrony Środowiska udzielający preferencyjnych kredytów  
na przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego,

— Bank Inicjatyw  Społeczno-Ekonomicznych wspom agający fin an 
sowo tworzenie nowych m iejsc pracy, przede wszystkim w sm ali biznesie,

— Polski Bank Rozwoju, będący instytucją apeksową w spierającą 
restruk turyzację  gospodarki, rozwój m ałych i średnich przedsiębiorstw .

W ydaje się, że w najbliższych latach będzie występowała bardziej w y
raźna specjalizacja części nowych banków, które w obliczu rosnącej kon
kurencji ze strony dużych banków akcyjnych będą poszukiwały w ten 
sposób możliwości trw ałego ulokowania się na rynku.

PROBLEMY KAPITAŁOWE BANKÓW

W dwóch pierwszych latach transform acji polskiego system u banko
wego (1990— 1991) wydano aż 60 licencji na utworzenie banków. W 1989 r  
żeby założyć bank wystarczyło mieć 6 mld zł, bez obowiązku podwyż
szania kapitału  ze względu na inflację. Do 1992 r. można było zgodnie 
z prawem założyć bank na podstawie kapitału pochodzącego z kredytu . 
Dopiero w m arcu 1992 r. wysokość m inimalnego kapitału  własnego pod 
wyższono z 20 do 70 mld, potem do 90 mld, a obecnie wynosi on 120 
mld zł. Część banków została założona przez przedsiębiorstwa, które w ten 
sposób chciały stworzyć sobie łatwiejsze źródło finansowania. Wiele z nich 
popadło szybko w trudności, udzielając akcjonariuszom  zbyt tanich k re 
dytów. Dopiero na początku 1993 r. zaostrzono w arunki korzystania z k re 
dytów w swoich bankach przez akcjonariuszy.

Problem  niedostatecznego kapitału własnego dotyczy jednak nie tylko 
banków, które powstały po 1989 r. Przede wszystkim większość banków 
spółdzielczych oraz część banków państwowych popadła w trudności zw ią
zane ze zbyt niskim współczynnikiem wypłacalności. Zjawisko to ma 
następujące przyczyny:

— w system ie gospodarki planowej państw o gw arantow ało w ypłacal
ność banków i nie dbało w związku z tym  o odpowiednie wyposażenie ich 
w fundusze własne,

— portfel kredytow y banków istniejących przed 1989 r. został obcią
żony należnościami odziedziczonymi po systemie, w którym  kredytów  
udzielano na zupełnie innych zasadach.

— W pierwszym  okresie transform acji system owej (1989— 1992) banki 
nie nauczyły się jeszcze przestrzegania rynkowych reguł w eryfikacji k re 
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dytobiorców, co spowodowało zaostrzenie trudności z w indykacją na
leżności.

Ale i nowe banki nie potrafiły  ustrzec się od „trudnych kredytów ”, 
s ta ra jąc  się pozyskać klientów, nadm iernie rozluźniały procedurę w ery
fikacji wniosków kredytow ych.

Sytuacja kapitałow a polskiego system u bankowego jest obecnie nie
pokojąca. Zbyt niskie fundusze własne, b rak  utw orzonych rezerw  celo
wych na niepraw idłow e należności i u jem ne wyniki finansowe w skazują 
na objaw y kryzysu w znacznej części banków. Stopień zagrożenia jest 
zróżnicowany w poszczególnych grupach banków. W zględnej poprawie 
uległa sytuacja w 7 bankach państw ow ych wyłonionych z NBP w związku 
z przekazaniem  im w październiku 1993 r. przez Skarb Państw a obli
gacji restruk turyzacy jnych . W najtrudn iejszej sytuacji znajdują się banki 
spółdzielcze i część banków pryw atnych.

Chociaż znaczna część najw iększych banków polskich podjęła w ostat
nich latach  wysiłek zwiększenia swoich funduszy własnych, to jednak w 
skali m iędzynarodow ej są one jednostkam i słabym i. Nawet najw iększe 
banki polskie znajdują się na bardzo odległych pozycjach w rankingach 
banków światowych. Czołowy z nich — Bank Handlowy SA — z kap ita
łem własnym  w wysokości 398 m in USD znajduje się dopiero na 487 
m iejscu, a wśród 1000 najw iększych banków jest jeszcze oprócz niego 
notow anych 6 dalszych banków polskich.8 Wielkość funduszy w łasnych 
i wysokość współczynnika wypłacalności najw iększych banków polskich 
przedstaw ia tab. 2.

Przedstaw ione problem y kapitałow e banków spraw iają, że coraz częś
ciej mówi się o konieczności konsolidacji system u bankowego. Proces ten 
już się zresztą rozpoczął, zwłaszcza w odniesieniu do banków spółdziel
czych i pryw atnych. W związku jednak z m ającą nastąpić in tegracją Pol
ski z krajam i Unii Europejskiej będzie się m usiał rozciągnąć także na 
duże banki akcyjne. Będzie to bowiem niew ątpliw ie w arunkiem  p rzetrw a
nia przez nie w konkurencji z silnym i bankam i zachodnioeuropejskim i. 
C entralny  Urząd Planow ania prognozuje, że z grupy 14 najw iększych 
banków do 1998 r. pozostanie w w yniku konsolidacji 5— 8 instytucji. 
Z kolei NBP zakłada, że za cztery lata  z obecnie działających banków 
pozostanie około jednej trzeciej.4

Najsłabsze kapitałow o są, jak wspomniano, banki spółdzielcze. Z 1664 
banków tego sektora ponad 200 jest obecnie zagrożonych likw idacją lub 
upadłością. W odniesieniu do 20 bank centralny  już w ystąpił z wnio-

3 „The Banker”. Lipiec 1993 r.
4 R. W i ś n i e w s k a, Unikając efektu domina. „Rzeczpospolita” 1994, nr 17.
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Tab. 2. Kapitał własny i współczynnik wypłacalności największych banków polskich
The prime capital and solvency coefficient of the biggest Polish banks

Bank
Kapitał

w
A

własny  
mld zł

B

Wskaźnik 
zmiany 
w proc.

Współczynnik 
wypłacalności 
A B

Bank Handlowy SA 3789 9683 256 7,8 15,1
Bank Gospodarki 

Żywnościowej 1628 6791 417
Powszechna Kasa 

Oszczędności BP 40 6625 16563 0,1 9,2
Bank Polska Kasa 

Opieki SA 2054 3213 156 12,2
Bank Gdański SA' 1301 3004 231 7,6 3*1,8
Powszechny Bank 

Kredytowy SA 2288 2836 124 9,4 23,6
Bank Przemysłowo- 

- Handlowy SA 1437 2716 189 8,6 18,1
Bank Depozytowo- 

- Handlowy SA 928 2254 243 7,1 30,6
Pomorski Bank 

Kredytowy SA 1003 1951 195 9,5 21,1
Polski Bank Rozwoju 

SA 1000 1810 181 80,6 52,3
Bank Zachodni SA 1131 1802 159 >14,2 20,9
Bank Śląski SA 2382 1635 68 14,1 11,0
Powszechny Bank 

Gospodarczy SA 790 1416 179 6,1 21,4
Bank Rozwoju 

Eksportu SA 544 1055 194 10,6 19,5
'Bank Inicjatyw  

Gospodarczych SA 228 1047 459 7,0 27,9
Wielkopolski Bank 

Kredytowy SA 1373 928 68 8,3 8,2
Bank Ochrony 

Środowiska SA 152 503 331 44,5 30,9
Polski Bank 

Inwestycyjny SA 500 _ 15,7
Bud-Bank SA 46 481 1046 31,0 155,7
Kredyt Bank SA 210 406 193 26,9 16,0
Petrobank SA 364 . 56,6
Bank Pocztowy SA 46 307 667 26,9 53,7
Bank Komercyjny 

Posnania SA 146 297 201 19,4 21,4
Bank Ziemi 

Radomskiej SA 284 _ 59,7
Bank Wschodnio

europejski SA, — 245 — — 8,3

Uwaga: A — stan na 31.12.1991; B — stan na 31.12.1993.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ranking banków polskich. „Gazeta 

Bankowa” 1992, nr 25, 1993, nr 38, 1994, nr 10.
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skiem  o upadłość, w 7 ustanow ił zarząd kom isaryczny, a 657 bankom  
spółdzielczym polecił opracow anie program ów napraw czych.5

W sektorze banków akcyjnych zrealizowano dotychczas dwie fuzje, 
dwa banki zostały sprzedane, cztery zlikwidowane, a w sześciu jest za
rząd kom isaryczny bez zawieszenia działalności.

RYNEK USŁUG BANKOWYCH

Rynek usług bankowych był w gospodarce centralnie planow anej 
bardzo słabo rozw inięty i w wysokim  stopniu zadm inistrow any. Osłabie
nie znaczenia kategorii pieniężnych, niska m otyw acja do gromadzenia 
oszczędności i szeregu innych czynników spraw iały, że popyt na usługi 
bankowe był stosunkowo niski. W związku z tym  także sieć placówek 
bankowych była niezbyt gęsta a jakość świadczonych przez nie usług po
zostawała wiele do życzenia. Rynek usług bankowych podlegał przy tym  
ścisłej regulacji adm inistracyjnej. Klienci byli przypisani do określonych 
banków, ceny usług były oderw ane od relacji popytu i podaży w yzna
czane przez insty tucje  zew nętrzne w stosunku do banków.

Opisana sytuacja zaczęła się zmieniać od 1990 r. Rozszerzanie zakresu 
regulacji rynkow ych w gospodarce i szybkie równoważenie rynku spowo
dowały przyw rócenie znaczenia kategoriom  pieniężnym. Polityka tru d 
nego pieniądza i realnej stopy procentow ej zachęcały do lokowania nad 
wyżek środków pieniężnych w bankach. Same banki kom ercyjne, wyzwo
lone spod adm inistracyjnej regulacji zaczęły konkurować między sobą 
o klienta rozw ijając sieć placówek i posługując się instrum entam i sprze
daży swoich produktów . Mimo tych zmian rynek usług bankowych jest 
jeszcze stosunkowo słabo rozw inięty, o czym świadczy wielkość popytu 
na te usługi, liczba klientów przypadających na oddział banku oraz za
kres i form y konkurencji między bankami.

W 1993 r. z usług bankowych korzystało 39,9% dorosłych m ieszkań
ców kraju , z czego 6,7% było klientam i kilku banków. Wśród nich 21,7% 
posiadało książeczkę oszczędnościową, 8,4% książeczkę czekową, 11,6% lo
katy term inow e, zaś 7,9% m iało środki pieniężne na rachunku dewizo
wym. 11,7% korzystających z usług bankowych zaciągało pożyczkę bądź 
kredyt, a ty lko 0,8% uczestniczyło za pośrednictw em  banków w publicz
nym  obrocie papieram i wartościowym i.6 Rynek usług bankowych jest za
tem w Polsce jeszcze stosunkowo płytki, co ogranicza rozwój system u

5 D. S k r o b i s z, Czy system bankowy jest zagrożony? „Nowa Europa” 1994, 
nr 36.

6 Wyniki sondażu CBOS przeprowadzonego w marcu 1993 r. — por. „Gazeta 
Bankowa” 1993, nr 9.
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bankowego, ale stw arza potencjalnie duże możliwości oferowania nowych 
produktów  bankowych i pozyskiwania nowych klientów.

Obecnie działają w Polsce w zasadzie tylko 3 banki uniw ersalne o za
sięgu ogólnokrajowym  (PKO BP, PeKaO SA, BGŻ). Natomiast pozostałe 
duże banki mają w dalszym ciągu charakter regionalny, gdyż zdecydo- 
wrana większość ich placówek i działalności koncentrują się na obszarze 
kilku województw. Utworzone po 1989 r. banki są z reguły jednostkam i 
o znaczeniu lokalnym, gdyż posiadają kilka a najwyżej kilkanaście od
działów. Szereg banków dokonało jednak w ostatnich latach rozw oju sieci 
swoich placówek. Jest ona jednak znacznie słabiej rozw inięta niż w k ra 
jach Unii Europejskiej, gdzie na jeden oddział przypada w granicach 
1200— 3000 mieszkańców, podczas gdy w Polsce ten wskaźnik wynosi ok. 
11 tys. Nawet uwzględniając m niejsze zapotrzebowanie na usługi bankowe 
należy stwierdzić, że dostępność do placówek bankowych nie jest dosta
teczna, o czym świadczy m. in. duża ich odległość od miejsca zamieszkania 
czy kolejki przy stanow iskach obsługi klientów.

Kolejnym  elem entem  charakteryzującym  rozwój rynku usług banko
wych jest konkurencja. W Polsce po 1989 r. ukształtowały się dw ie sfery  
dzałalności bankowej. Jedną tworzy 15 dużych banków państwowych 
bądź z dużym udziałem państwa, a drugą kilkadziesiąt banków p ryw at
nych o bardzo zróżnicowanym potencjale i charakterze.

Nowe banki nie stw arzają dla państw a dużej konkurencji. K oncentrują 
s ę głównie na obsłudze kredytowej sektora prywatnego, gdyż przedsię
biorstwa państwowe pozostały przy dużych, również państwowych ban
kach. W m iarę jak banki państwowe podejmowały również kredytow anie 
sektora prywatnego, banki o kapitale pryw atnym  próbowały konkurować 
z nimi przez łagodzenie wymogów staw ianych kredytobiorcom. Doprowa- 
działo to jednak do problem u „trudnych kredytów ” i zmusiło je do za
ostrzenia tych wvri*ogów.

Konkurencja m*<ędzy tym i grupam i banków dotyczyła także wysokości 
opiwcentowama depozytów. Banki o kapitale pryw atnym  przyciągały 
klientów wyższym oprocentowaniem  depozytów, ale pociągało to za sobą 
wyższą stopę oprocentowania kredytów. Poza tym, po kilku bankructw ach 
banków prywatnych, klienci zaczęli zwracać większą uwagę na kwestię 
bezpieczeństwa lokat. Tymczasem lokaty oszczędnościowe w bankach 
utworzonych po 1989 r. nie korzystają z ochrony Skarbu Państw a.

Istotnym  przejawem  konkurencji między bankami pryw atnym i i pań
stwowym i był przepływ wykwalifikowanej kadry do sektora prywatnego. 
Banki pryw atne nie podlegające limitom wynagrodzeń stosowanym w 
sektorze państwowym  mogły oferować znacznie lepsze w arunki płacowe. 
Ale i ten aspekt przewagi konkurencji stracił na znaczeniu po przekształ
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ceniu większości banków państw ow ych w spółki akcyjne i tym  samym 
zmianie zasad kształtow ania wynagrodzeń.

Podsum owując można zatem stwierdzić, że elem enty konkurencji mię
dzy bankam i państwowym i i pryw atnym i uległy stopniowo znacznemu 
osłabieniu. Jednocześnie konkurencja pomiędzy samym i bankami państwo
wymi jest dość ograniczona. 9 banków kom ercyjnych wydzielonych z NBP 
ma charak ter regionalny i sieci ich placówek zachodzą jedynie w niewiel
kim zakresie na siebie. W ystępuje natom iast pewna konkurencja między 
tymi bankam i a trzem a wskazanym i powyżej bankam i ogólnokrajowymi. 
Ponieważ wszystkie te  banki m ają charak ter uniwersalny, konkurencja 
dotyczy w zasadzie wszystkich rodzajów usług.

BANK CENTRALNY

Z A D A N IA  I Z A K R E S  A U T O N O M II

Zm iana charak teru  system u gospodarczego polegająca na przejściu od 
gospodarki planowej do gospodarki rynkowej wym agała nie tylko rozwoju 
banków kom ercyjnych, ale także zmiany i metod działania banku central
nego. Proces ten  został rozłożony na kilka lat, w trakcie których doko
nano znacznego um ocnienia pozycji Narodowego Banku Polskiego oraz 
wprowadzono nowe instrum enty  prowadzonej przez niego polityki pienięż
nej. Na przestrzeni tego okresu bank centralny sukcesywnie wyzbywał 
się funkcji związanych z przeprow adzeniem  bezpośrednich operacji z oso
bami fizycznymi i jednostkam i gospodarczymi, a zaczął skupiać się na 
działalności em isyjnej, regulow aniu procesu tworzenia pieniądza banko
wego oraz ndzorze nad bankam i kom ercyjnym i.

Tego typu  zmiany wym agały nowego określenia celu działalności ban
ku centralnego oraz sposobów ich realizacji. W ustaw ie o Narodowym 
Banku Polskim, będącej jednocześnie jego statutem  zapisano, że działal
ność banku ma na celu w szczególności um acnianie w aluty  krajowej. 
Realizując ten cel bank cen tralny  powinien współdziałać w prowadzeniu 
polityki pieniężnej państw a z jego innym i organam i.

Doświadczenia krajów  o dojrzałych gospodarkach rynkowych wska
zują, że decydujące znaczenie dla stabilności pieniądza oraz sposobu pro
wadzenia polityki pieniężnej przez bank centralny ma określenie jego po
zycji w stosunku do rządu odpowiedzialnego za realizację całokształtu 
polityki ekonomicznej państw a. Narodowy Bank Polski po kilku dziesię
cioleciach podporządkowania organom  adm inistracji państwowrej stopnio
wo wyzwalał się spod ich w pływu i obecne regulacje praw ne zapewniają 
dość znaczny zakres jego autonom ii w określaniu i prowadzeniu polityki
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pieniężnej. Szczególnie istotne znaczenie w tym zakresie posiada kwestia 
powoływania i odwoływania prezesa banku centralnego. Prezes NBP po
woływany i odwoływany jes t przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej. Jego kadencja jest stosunkowo długa, dłuższa niż o r
ganu, k tóry go powołuje, gdyż wynosi 6 lat. Stabilność pozycji kierow 
nika banku centralnego jest dodatkowo um acniana przez ustawowe 
określenie przypadków, w jakich może on być odwołany.

Autonom ia banku centralnego w żadnym system ie nie jest absolutna. 
Narodowy Bank Polski jest również zobowiązany współdziałać w kształto
waniu i realizacji polityki gospodarczej państw a ustalonej bądź podlega
jącej akceptacji Sejmu. Oznacza to, że stworzona została możliwość w y
w ierania na NBP nacisków, aby nie nadawał dążeniu do stabilności p ie
niądza bezwzględnego priorytetu , ale wspierał przez politykę pieniężną tak 
że określone cele doraźne, jak rozwój w ybranych dziedzin gospodarki czy 
ograniczenia bezrobocia. Polski bank centralny posiada zatem znaczny 
zakres niezależności od rządu, ale jego swoboda w kształtow aiu polityki 
pieniężnej nie jest pełna. P rak tyka  ostatnich lat wskazuje, że poszczególne 
ekipy polityczne tworzące rząd próbują wykorzystywać politykę pieniężną 
do realizacji swoich bieżących celów. NBP dość skutecznie bronił dotych
czas stabilności pieniądza krajowego i rygorystycznie przestrzegał limi
tów deficytowego finansowania budżetu określanych przez Sejm.

IN S T R U M E N T Y  P O L IT Y K I P IE N IĘ Ż N E J

Przejściu od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej oraz stop
niowej popraw ie koniunktury  gospodarczej od 1992 r. towarzyszyła zmia
na instrum entarium  polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. 
W miejsce limitowanego kredytu  refinansowego, jako podstawowego spo
sobu regulowania płynności banków kom ercyjnych, zaczął on posługiwać 
się system em  rezerw  obowiązkowych, kredytem  redyskontowym , kredytem  
lombardowym oraz operacjam i otw artego rynku.

System rezerw obowiązkowych został uruchom iony od m arca 1990 r. 
W szystkie banki kom ercyjne zostały zobowiązane do utrzym yw ania nie- 
oprocentowanych należności tworzonych od wkładów klientów płatnych 
na każde żądanie, wkładów oszczędnościowych oraz lokat term inow ych 
na rachunkach w banku centralnym . Regulując wysokość stopy rezerw  
bank centralny w yw iera wpływ na ilość środków pieniężnych pozostają
cych w  dyspozycji banków komercyjnych, a tym  samym możliwości 
udzielania przez nie kredytów. M aksymalna stopa rezerw  obowiązkowych 
została określona przez prawo bankowe na poziomie 30%. W latach 1990— 
1992 NBP 7-krotnie zmieniał stopę rezerw  obowiązkowych, ustalając ją  
w pewnych okresach na górnym dopuszczalnym poziomie. Instrum ent ten 
stosowany był zatem początkowo do prowadzenia polityki krótkookreso
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wej, a wysoki poziom stopy wynikał z dużej nadpłyraiości banków, które 
dzięki dodatniej stopie procentowej grom adziły znaczne depozyty, ale nie 
znajdow ały dla pozyskanych środków dostatecznej liczby wiarygodnych 
kredytobiorców. Dopiero od połowy 1992 r. nastąpiła obniżka i stabilizacja 
stopy rezerw  obowiązkowych w związku z szerszym stosowaniem innych 
instrum entów  polityki pieniężnej. Tym samym, podobnie jak  w krajach 
zachodnich, stała  się ona instrum entem  polityki średnio bądź naw et 
długookresowej. Poziom stopy w Polsce jest jednak  ciągle dość wysoki, co 
ma określony wpływ  na cenę kredytów  udzielanych przez banki kom er
cyjne. Zm iany stóp rezerw  obowiązkowych w  latach 1990— 1993 przed
staw ia tab. 3

Tab. 3. Zmiany stóp rezerw obowiązkowych w latach 1990—1993 
Changes of obligatory reserves rate in the years 1990—1993

Okres
obowiązywania

Stopa rezerw obowiązkowych (w %) od wkładów

oszczędnościo
wych terminowych płatnych na 

żądanie

do 28.02.90 10 5 15
1.03.90—31.03.90 9 9 9
1.04.90—31.07.90 15 15 15
1.08.90—14.10.90 17 7 27

15.10.90—30.11.90 20 8 30
1.12.90—31.08.91 30 10 30
1.09.91—31.03.92 25 10 30
1.04.92—30.06.92 — 10 25

od 1.07.92 — 10 23

Źródło: „Dzienniki Urzędowe NBP” z lat 1990—1992.

Tab. 4. Zmiany stopy kredytu refinansowego w latach 1990—1993 (w %) 
Changes of the refinancing credit rate in the years 1990—1993 (in %)

Źródło: „Biuletyn Statystyczny GUS” 1992, nr 2, s. 14; 1993, nr 9, s. 15.

Okresy
Średnia stopa kredytu refinansowego

0661 1991 1992 il993

Styczeń 432,0 55,0 40,0 38,0
Luty 240,0 72,0 40,0 37,3
Marzec 120,0 72,0 40,0 35,0
Kwiecień 96,0 72,0 40,0 35,0
Maj 66,0 59,0 40,0 35,0
Czerwiec 48,0 59,0 40,0 35,0
Lipiec 34,0 51,2 38,0 35,0
Sierpień 34,0 44,2 38,0 35,0
Wrzesień 34,0 41,9 38,0 35,0
Październik 39,0 40,0 38,0 35,0
I listopad 47,0 40,0 38,0 35,0
Grudzień 55,0 40,0 38,0 35,0

Rok 103,8 53,9 39,0 35,4
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Ważnym zadaniem banku centralnego jest udzielanie bankom kom er
cyjnym  kredytów  um ożliwiających im pokonanie przejściowych trudności 
w dostępie do środków pieniężnych. Bank centralny  ustalając w arunki 
uzyskania kredytu refinansowego oraz jego cenę w pOvStaci stopy pro
centowej wpływa na rozmiary, a w niektórych przypadkach także kie
runki akcji kredytow ej banków kom ercyjnych. K redyt refinansow y w y
stępuje w  polskim system ie bankowym w kilku formach, a mianowicie 
jako:

— kredyt skonwertow any,
— kredy t w rachunku bieżącym,
— kredyt na inwestycje centralne,
— kredyt redyskontowy,
— kredy t lombardowy.
Pierwsze trzy rodzaje kredytu  refinansowego są pozostałością po sy

stem ie scentralizow anym  i m ają coraz m niejsze znaczenie. K redyt skon
wertow any powstał w wyniku konwersji w  1990 r. 50% zadłużenia ban
ków kom ercyjnych z ty tu łu  kredytów  udzielonych przez nie bądź ich po
przednika (NBP w roli monobanku) w okresie do końca 1989 r. K redyt 
ten ma być spłacony do końca 1995 r.

K redyt w rachunku bieżącym związany był z przeprowadzeniem  przez 
NBP rozliczeń m iędzybankowych i służył na pokrycie debetu na rachun
kach banków kom ercyjnych utrzym yw anych w  banku centralnym . Od 
kwietnia 1993 r. obsługę rozliczeń m iędzybankowych przejęła Krajow a 
Izba Rozliczeniowa, a NBP przestał kredytować pokrycie zobowiązań 
z tego tytułu.

K redyt refinasow y przeznaczony na inwestycje centralne ma niew iel
kie znaczeniie w całości kredytów  udzielanych w gospodarce ze względu na 
ograniczenie ich zakresu. Jego udział w kredytach udzielanych przez NBP 
stanowi jednak ponad połowę środków przeznaczonych na refinansow anie.

Oprocentowanie kredytu refinansowego występującego w omówionych 
form ach było na początku procesu transform acji gospodarki polskiej 
zmieniane bardzo często, z reguły co miesiąc, i dopiero w m iarę jej s tab i
lizacji i poprawy koniunktury stopy były obniżone i utrzym yw ane bez 
zmian w dłuższym okresie (por. tab. 4). W przeciągu 48 miesięcy lat 
1990— 1993 efektyw na stopa oprocentowania kredy tu  refinansowego była 
w 19 miesiącach realnie ujem na, a w pozostałych 29 realnie dodatnia 
(wyższa od stopy inflacji) — por. tab. 5.

Klasycznym instrum entem  oddziaływania banku centralnego na p łyn
ność banków kom ercyjnych jest kredyt redyskontowy. Bank centralny 
określa w arunki, jakim powinny odpowiadać weksle przyjm ow ane do 
redyskonta od banków komercyjnych, kontyngenty tego k redytu  dla po
szczególnych banków oraz stopę redyskonta. W okresie gospodarki piano-
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Tab. 5. Efektywna stopa oprocentowania kredytu refinansowego i wskaźniki cen 
towarów i usług konsumpcyjnych (w %)

Effective interest rate of the refinancing credit and the indexes of prices and
consumption services (in %)

Okresy
Stopa oprocentowania

1990 1991 1992 1993
A B A B A B A B

Styczeń 79,6 27,7 12,7 4,4 7,5 3,2 4,1 3,1
Luty 23,8 17,0 6,7 5,7 1,8 3,2 3,4 2,8
Marzec 43, 9,1 4,5 5,7 2,0 3,2 2,1 2,8
Kwiecień 7,5 7,4 2,7 5,7 3,7 3,2 2,3 2,8
Maj 4,6 5,2 2,7 4,7 4,0 3,2 1,8 2,8
Czerwiec 3,4 3,8 4,9 4,7 1,6 3,2 1,8 2,8
Lipiec 3,6 2,8 0,1 4,1 1,4 3,1 1,2 2,8
Sierpień 1.8 2,8 0,6 3,6 2,7 3,1 2,3 2,8
W rzesień 4,6 2,8 4,3 3,4 5,3 3,1 2,3 2,8
Październik 5,7 3,2 3,2 3,2 3,0 3,1 1,9 2,8
Listopad 4,9 3,8 3,2 3,2 2,3 3,1 4,0 2,8
Grudzień 5,9 4,4 3,1 3,2 2,2 3,1 5,6 2,8

Uwaga: A — wskaźnik cen (miesiąc poprzedni *= 100); B — stopa oprocentowania 
w stosunku miesięcznym.

Źródło: „Biuletyn Informacyjny NBP" 1991, 1992, 1993 oraz obliczenia własne.

wej obrót wekslowy w praktyce nie występował. Został on przywrócony 
dopiero w r. 1989, co umożliwiło sięgnięcie do tego mechanizmu refinanso
wania banków.

Narodowy Bank Polski przy jm uje do redyskonta weksle handlowe 
wystawione i akceptowane przez wiarygodnych płatników  o term inach 
płatności nie dłuższych niż 3 miesiące od daty przyjęcia do redyskonta. 
Bank centralny zachęca bądź zniechęca banki kom ercyjne do zaciągania 
kredytu refinansow ego przez operowanie stopą dyskontową. W latach 
1990—1993 oprocentowanie kredytu  redyskontowego było z reguły niższe 
niż k redytu  refinansowego. Był to jeden z elem enetów autom atyzm u k re
dytowania stosowanego przez NBP w okresie gospodarki planowej. Od 
początku 1993 r. stopa dyskontow a traktow ana jest jako podstawowa stopa 
procentowa ustalana przez bank centralny. W ostatnich dwóch latach była 
ona realnie ujem na, co miało stanowić elem ent polityki obniżania ceny 
kredytu kom ercyjnego (por. tab. 6).

Szczególną form ą kredytu  refinansowego jest kredyt lombardowy. Jest 
on udzielany ban-kom kom ercyjnym  od sierpnia 1990 r. pod zastaw papie
rów wartościowych. Jak  dotąd były to wyłącznie bony skarbowe em ito
wane przez M inisterstw o Finansów reprezentujące Skarb Państwa. Ter
min w ykupu zastawianych papierów wartościowych nie może przekraczać 
6 miesięcy. Stopa lombardowa jest kształtow ana na nieco wyższym po
ziomie niż stopa dyskontowa, co w ynika z charakteru  refinansow ania za 
pośrednictwem  kredytu  lombaidowego — jest on traktow any jako osta-



156 Jerzy Węcławski

Tab. 6. Zmiany stopy dyskontowej w latach 1990— 1993 (w %) 
Changes of the discount rate in the years 1990— 1993 (in %)

Okresy
Średnia stopa oprocentowania

1990 1991 1992 1993

Stvczeń 196,0 60,0 36,0 32,0
Luty 96,0 60,0 36,0 29,0
Marzec 64,0 60,0 36,0 29,0
Kwiecień 52,0 60,0 36,0 29,0
Maj 36,0 51,0 36,0 29,0
Czerwiec 28,0 51,0 36,0 29,0
Lipiec 28,0 44,0 32,0 29,0
Sierpień 28,0 39,0 32,0 29,0
Wrzesień 23,0 36,0 32,0 29,0
Październik 36,0 36,0 32,0 29,0
Listopad 48,0 36,0 32,0 29,0
Grudzień 48,0 36,0 32,0
Rok 57,3 47,4 34,0 29,3

Źródło: „Biuletyn Informacyjny NBP” 1991, 1992, 1993.

Tab. 7. Zmiany stopy lombardowej w latach 1990— 1993 (w %)
Changes of the rate for advances against collateral in the years 1990— 1993 (in %)

Okresy
Średnia stopa oprocentowania

1990 1991 1992 1993

Styczeń _ 55,0 40,0 37,0
Luty — 72,0 40,0 33,0
Marzec — 72,0 40,0 33,0
Kwiecień — 72,0 40,0 33,0
Maj — 59,0 40,0 33,0
Czerwiec — 59,0 39,0 33,0
Lipiec — 51,2 37,0 33,0
Sierpień 34,0 44,2 37,0 33,0
Wrzesień 34,0 40,0 37,0 33,0
Październik 39,0 40,0 37,0 33,0
Listopad 47,0 40,0 37,0 33,0
Grudzień 55,0 40,0 37,0 33,0

Rok 41,8 53,9 38,4 33,3

Źródło: „Biuletyn Informacyjny NBP” 1991, 1992, 1993.

teczny sposób pozyskania środków płynnych (por. tab. 7). W obecnej 
praktyce środki tego kredytu  wykorzystyw ane są przede wszystkim jako 
asekuracja terminowości rozrachunków m iędzybankowych.

W gospodarce centralnie planowanej nie istniał rynek pieniężny, Do 
jego tworzenia — przy aktyw nym  współudziale banku centralnego — 
przystąpiono już od pierwszych miesięcy realizacji procesu transform acji 
systemowej. Narodowy Bank Polski był zainteresow any w ykorzystyw a
niem tego rynku do przeprowadzania operacji otw artego rynku w celu 
elastycznego, krótkookresowego regulowania płynności banków kom ercyj
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nych. Początkowo operacje otw artego rynku odbywały się w formie co
tygodniow ych przetargów  bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, 
a  później także bonów skarbow ych em itow anych przez M inisterstw o Fi
nansów. Bony te  miały różne term iny w ykupu — od 4 do 52 tygodni. 
Przedm iotem  przetargu była stopa dyskontowa. Operacje te  odegrały 
ważną rolę w absorbcji nadwyżek pieniężnych banków kom ercyjnych. 
Ilość i wielkość operacji aukcyjnego kupna i sprzedaży papierów w ar
tościowych w latach 1991— 1993 przedstaw ia tab. 8.

Tab. 8. Aukcyjny zakup i sprzedaż papierów wartościowych przez NBP (wartość
w  mld zł)

Auction purchase and sales of securities by the National Bank of Poland (in biliom
zloty)

Okresy Aukcyjny zakup przez NBP Aukcyjna sprzedaż przez NBP

A B C D A E C D

1991 kwiecień 2 400,0 407,0 200,0
maj 4 600,0 535,0 319,0

czerwiec 4 400,0 345,0 345,0
lipiec 5 500,0 326,0 320,0

sierpień 4 400,0 375,0 375,0
wrzesień 4 400,0 0,0 0,0

październik 5 500,0 0,0 0,0
listopad 4 400,0 100,0 0,0

grudzień 3 300,0 100,0 100,0
1992 styczeń 4 300,0 60,0 60,0

luty 4 50,0 50,0 50,0
marzec 4 40,0 10,0 10,0

kwiecień 5 920,0 160,0 160,0
maj 4 40,0 0,0 0,0

czerwiec 4 40,0 30,0 30,0
lipiec 5 50,0 20.0 20,0

sierpień 4 40,0 20.0 20,0
wrzesień 5 50,0 20.0 20,0

październik 4 40,0 0,0 0,0
listopad 4 40,0 0,0 0,0
gudzień 5 1520,0 735,0 710,0

1993 styczeń 0 0,0 0,0 0,0 3 4500,0 4375,0 4946,0
luty 1 500,0 345,0 345,0 1 2000,0 1945,0 1945,0

marzec 6 3000,0 6796,3 3900,0 1 1500,0 49,6 49,6
kwiecień 8 3400,0 7651,4 5506,0 l 500,0 0,0 0,0

maj 3 2200,0 2673,4 1734,8 3 1400,0 3202,7 2852,7
czerwiec 7 51,00,0 10585,2 5299,9 1 2000,0 2108,1 1956,5

lipiec 5 3400,0 6908,8 3757,3 6 7300,0 7096,3 5279,7
sierpień 0 0,0 0,0 0,0 11 16000,0 12435,3 11064,5

wrzesień 1 1500,0 2838,5 2057,2 18 17100,0 15905,3 9332,4
październik 3 2000,0 3098,6 2057,2 15 14500,0 14739,8 11944,3

Uwaga: A — liczba przetargów; B — wartość nominalna środków przeznaczo
nych przez NBP na zakup papierów wartościowych; C — wartość aukcyjna ofert 
zgłoszonych przez  banki; D — wartość aukcyjna ofert przyjętych; E — wartość 
nominalna papierów wartościowych przeznaczonych przez NBP do sprzedaży.

Źródło: „Biuletyn Informacyjny NBP” 1991, 1992, 1993, nr 10.
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Tab. 9. Kredyt refinansowy w latach 1989—1993 
Refinancing credit in the years 1989—1993

Rodzaj
kredytu grudzień

1989

grudzień

1990

grudzień

1991

grudzień

1992

paździer
nik
1993

Podstawowy 
Na inwestycje 

centralne 
Redyskontowy 
W rachunku 

bieżącym  
Lombardowy 
Aukcyjny

4479

8321
8756

4765
0

4389

14478
5034

9865
143
100

4099

20667
1989

6951
86

0

2705

26486
2147

6819
5

541

Ogółem 20052 26321 .34008 33762 38703

Źródło: Obliczenia własne na podst.: „Biuletyn Informacyjny NBP” 1991, 1992, 
1993.

Od początku 1993 r. NBP rozpoczął w ram ach operacji otw artego ryn
ku zawieranie czasowych i warunkowych transakcji kupna bądź sprze
daży papierów wartościowych z 12 bankam i w ybranym i na dealerów 
rynku pieniężnego. W zależności od sytuacji na rynku bank centralny  
oferuje tym  bankom kupno bądź sprzedaż papierów wartościowych na 
zasadach aukcji, k tórej przedm iotem  jest stopa dyskontowa. T ransakcja 
zawierana jest na okres od 2 do 14 dni z obowiązkiem przeprowadzenia 
po okeślonym z góry term inie operacji odw rotnej (kupna bądź sprzedaży). 
Dealerzy przeprowadzają analogiczne operacje z innymi uczestnikam i 
rynku międzybankowego. Operacje te odbyw ają się w rozm iarach i z 
częstotliwością w ynikającą z sytuacji na rynku  pieniężnym  (por. tab. 8).

Źródło: „Biuletyn Informacyjny NBP” 1990, 1991, 1992, 1993, nr 10.

Tab. 10. Rozmiary akcji kredytowej banków komercyjnych w  latach 1989—1993 
Crediting action of commercial banks in the years 1989—1993

Rodzaj
kredytów grudzień

1989

grudzień

1990

grudzień

1991

grudzień

1992

paździer
nik
1993

Kredyt dla podmiotów 
gospodarczych 
w bln zł 33,5 118,2 193,4 243,3 315,9

Zmiana (okres 
poprzedni =  100) 352,8 163,6 125,8 129,8

Kredyty dla sektora 
budżetowego w bln zł 6,5 -9 ,2 14,4 26,8 19,0

Zmiana (okres 
poprzedni =  100) — ~241,5 256,5 184,7 71,4
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Szybko postępujący rozwój system u bankowego sprawił, że banki 
kom ercyjne były w coraz m niejszym stopniu uzależnione od kredytu re
finansowego udzielanego przez bank centralny. W grudniu 1989 r. kredyt 
ten stanow ił jeszcze 60 proc. wielkości akcji kredytowej banków krajo
wych, natom iast w drugiej połowie 1993 r. spadł do kilkunastu procent. 
Świadczy to  o tym , że banki kom ercyjne były w stanie pozyskiwać coraz 
większą część środków potrzebnych im do prowadzenia akcji kredytowej 
poza bankiem  centralnym  (por. tab. 9 i 10).

NADZÓR BANKOWY

W gospodarce centraln ie planow anej banki były ściśle podporządko
wane państw u, które nie tylko określało kierunki ich działalności i do
starczyło środków na jej prowadzenie, ale kontrolowało także ich wy
korzystanie. Państw o jako właściciel banków odpowiadało za ich wypła
calność i stosownie do sytuacji finansow ej kształtow ało ich politykę. 
Sytuacja ta uległa radykalnej zmianie w gospodarce rynkowej. Banki, 
naw et jeżeli pozostały w określonej części przedsiębiorstwam i państw o
wymi, uzyskały samodzielność ekonomiczną, ale jednocześnie ponoszą 
konsekwencje podejm owanych decyzji ekonomicznych. Tymczasem banki, 
jako  insty tucje zaufania publicznego, m uszą gw arantow ać wysoki stopień 
bezpieczeństwa powierzonych im środków pieniężnych. Państw o zatem za 
pośrednictw em  określonych przepisów praw nych stara  się ograniczyć roz
m iary ryzyka powstającego w ram ach działalności bankowej. Szczególną 
rolę odgryw a w tym  zakresie instytucja nadzoru bankowego.

W Polsce nadzór bankowy w ykonyw any jest przez G eneralny Inspe
k torat Nadzoru Bankowego zlokalizowany w struk turze  Narodowego Ban
ku Polskiego i podporządkowany jego prezesowi. Jego zadaniem jest prze
ciwdziałanie takiem u postępowaniu banków, które zagrażałoby bezpie
czeństwu powierzonych im środków pieniężnych i pozostawało w sprzecz
ności z norm am i praw a bankowego. Nadzór bankowy polega na stałej 
analizie operacji banków i ich sytuacji finansowej. Działalność organów 
nadzoru nie ogranicza się jednak tylko do kontroli, gdyż są one upraw 
nione do podejm owania określonych działań władczych w odniesieniu do 
banków m ających zapobiegać zaburzeniom  w system ie bankowym.

Kwestia nadzoru bankowego ma określone znaczenie w aspekcie glo
balizacji działalności bankowej i podejm owania przedsięwzięć zm ierzają
cych do koordynacja praw a bankowego w skali m iędzynarodowej. Polska 
zobowiązała się w Układzie Europejskim , u tanaw iającym  jej stow arzy
szenie z Unią Europejską, do stopniowego dostosowania swojego praw a 
bankowego do norm  obowiązujących w ram ach tego ugrupowania. Chodzi
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tutaj w pierwszym rzędzie o norm y nadzoru bankowego okm ślane przez 
dyrektywy uchwalane pi^zez Radę M inistrów, które wszystkie kraje człon
kowskie muszą wprowadzić do swoich system ów prawnych.

W polskim praw ie bankowym wprowadzono w okresie ostatnich czte
rech lat większość norm nadzoru bankowego obowiązujących w krajach 
Unii. Należy tu taj w szczególności wskazać na przepisy dotyczące kapi
tału własnego, współczynnika wypłacalności, koncentracji kredytów.

Dla założenia banku wym agany jest w Polsce kapitał o zbliżonej w y
sokości jak w krajach Unii. Jest to jak wspom niano 120 mld zł bądź 
6 min USD, co odpowiada wymogowi staw ianem u praed założycielami 
banków w UE, tj. 5 min ECU. Duży stopień zbieżności wykazuje również 
normatywna struk tura  kapitału własnego. Składa się on z funduszy pod
stawowych i funduszy uzupełniających. Biorąc pod uwagę znaczenie ka- 
piatłu własnego w całokształcie działalności banku, przyjęcie w Polsce 
rozwiązań porównywalnych z występującym i w krajach  Unii, można uw a
żać za podstawę do harm onizacji naszego praw a bankowego z regulacjam i 
stosowanymi w ram ach tego ugrupownia.

Współczynnik wypłacalności, stanowiący jedną z podstawowych 
norm nadzoru bankowego, wyliczany jest w Polsce na anologicznych 
zasadach jak w krajach Unii. Wysokość tego współczynnika, stano
wiącego stosunek funduszy własnych netto do operacji bilansowych i poza
bilansowych ważonych wagami ryzyka, nie powinna być niższa niż 8 proc 
Analogiczna norma obowiązuje zgodnie z zaleceniem Bazylejskiego Kom i
tetu Nadzoru Bankowego w większości krajów  wysoko rozwiniętych.

Trzecia grupa norm nadzoru bankowego odnosi się do koncentracji 
kredytów. W Polsce za duży kredy t przyjm uje się taki, k tóry przekracza 
10 proc. funduszy własnych banku i bank w  oparciu o jedną umowę może 
udzielić kredytu do tej wysokości. Natom iast jednem u podmiotowi bądź 
grupie powiązanych ze sobą podmiotów bank może udzielić kredytów  do 
łącznej wysokości 15 proc. funduszy własnych. Normy te w krajach Unii 
są wyższe i wynoszą odpowiednio 10 i 25 proc. Ich zaostrzenie w Polsce 
jest o tyle uzasadnione, że ryzyko kredytow e jest tu ta j znacznie wyższe.

Problem dostosowania krajowych norm nadzoru bankowego do stan 
dardów stosowanych w system ach bankowych najsilniejszych gospodarek 
światowych bądź w Unii Europejskiej ma podwójne znaczenie. Z jednej 
strony korzysta się w ten sposób z doświadczeń dojrzałych gospodarek 
rynkowych, a z drugiej tworzy się lepsze podstaw y do współpracy z nimi 
przez stosowanie zbliżonych przepisów praw nych regulujących działalność 
banków.
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PODSUMOWANIE

W 1989 r., na początku procesu transform acji gospodarki polskiej, 
system  bankowy uważany był za jedną z głównych barier rozwoju gospo
darczego. Mała liczba banków, brak  rozw iniętej konkurencji między nimi, 
wąska paleta usług bankowych, niedostosowanie do wymogów działalności 
w gospodarce rynkow ej i szereg innych problem ów w pełni uzasadniały 
tę opinię. W okresie ostatnich 5 la t system  bankowy przeszedł jednak 
daleko idące przeobrażenia. Pow stało kilkadziesiąt banków pryw atnych 
i chociaż są to jednostki stosunkowo małe, to jednak stworzyły pewną 
konkurencję dla dużych banków  państw ow ych zmuszając je do zmiany 
nastaw ienia do klientów. Trw a zresztą pryw atyzacja tego sektora, co 
będzie miało niew ątpliw ie istotny wpływ na stw orzenie bodźców do roz
w oju całego system u bankowego.

Podstawowym  problemem banków polskich są obecnie zbyt niskie 
kapitały własne. S tw arza to nie tylko zagrożenie dla wypłacalności ban
ków, ale staw ia je  w  obliczu zgrożenia ze strony  silnych banków zagra
nicznych. Ponieważ przy obecnym poziomie rozwoju i trudności gospo
darczych kraj u trudno  jes t liczyć na szybką akum ulację kapitałów, jedy
nym  wyjściem  z tej sytuacji może być przyspieszenie procesu fuzji mię
dzy bankam i. W ydaje się, że gdyby nowo tworzone w tej drodze banki 
staw ały się jednostkam i o ogólnokrajowym  zakresie działalności, to nawet 
przy m niejszej niż obecnie liczbie banków zapew niony byłby dostateczny 
stopień rozwoju konkurencji na rynku usług bankowych.

Istotne zmiany objęły także bank centralny. Jego rola i znaczenie w 
państw ie i gospodarce są zbliżone do tej, jaką posiadają banki centralne 
w dojrzałych gospodarkach rynkowych. Narodowy Bank Polski z powo
dzeniem wywiązywał się w ostatnich latach z zadania ochrony siły nabyw 
czej w aluty krajow ej. Było to możliwe dzięki wyposażeniu go w niezbędny 
zakres autonom ii oraz pełny w achlarz instrum entów  regulujących dopływ 
pieniądza do gospodarki. Obecnie istotnym  problem em  banku centralnego 
stało się u trzym anie zaufania do banków kom ercyjnych, które jest zagro
żone przez nasilający się proces upadłości najsłabszych kapitałow o jedno
stek, które popełniły błędy w działalności kredytow ej. Przez wsparcie ka
pitałowe oraz aktyw ną rolę w procesie fuzji bankowych NBP może ode
grać pozytywną rolę we wzmocnieniu system u bankowego w aspekcie 
w ew nątrzkrajow ym  oraz m iędzynarodowym .

U  A n n a le s ,  s e c tło  H , v o l. X X IX /X X X
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S U M M A R Y
The adjustment of the Polish banking system to the conditions of market eco

nomy required a thorough restructuring of its structure of organisation and chan
ging the mode of its functioning. This process was started with isolating 9 state- 
-owned commercial banks from the Polish National Bank in 1988. However, this 
process was not accelerated earlier than the following year, when private banks 
began to be established on the basis of the new banking law. At the same time, the 
principles of the functioning of banks were adjusted to the requirements of market 
economy; the banks became independent enterprises which performed the function 
of a financial agent.

After the mono-banking system  was broken up, the banking sectors which 
are characteristic of the system of universal banks, began to appear. The strongest 
position was achieved by shareholders’ banks which usually render a wide range 
of banking services. This sector is strongly differentiated internally as regards its 
ownership structure, the capital equipment, the size of the banks and the territorial 
range of activity. The sector of cooperative banks found itself in a very difficult 
situation, which resulted from the weakness of the capital and poor financial 
situation of the traditional clients. The sector of the savings banks is still strongly 
monopolized. One can observe a gradual process of the appearance of the sector 
of special banks and para-banking institutions rendering financial services.

The basic problem encountered by the Polish banks is their poor equipment 
in their own funds. This weakens the safety of the banks and the possibilities of 
developing a crediting action. A number of banks are loaded with ’’difficult cre
dits”. In order to make the position of the Polish banks stronger in relation to the 
foreign competitors, they are intendend to become consolidated.

The central bank (National Bank of Poland) undergoes significant changes. It 
got rid of the commercial tasks and began to perform the classical functions of 
a central bank. It obtained quite a wide range of autonomy with the aim of making 
its position stronger and its monetary policy more efficient. The central bank makes 
greater and greater use of the instruments of the monetary policy which are ty
pical of this kind of institutions in market economy. These instruments include the 
rate of obligatory reserves, discount rate, the rate for advances against collateral. 
The central bank also conducts operation of the open m arket

The qualitative development of the banking system and basing the activity  
of the banks on market principles required the introduction of a banking super
vision. The norms applied by the Polish banking supervision are gradually adopted 
to the standards binding in the European Union.


